
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 232/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  21ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-11-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 22666/30-10-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 
4623/2019 και ισχύει, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 
30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β) , για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη του πρακτικού διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών της 
ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών 
καταστηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 9/2020 , προϋπολογισµού 62.450,00 ευρώ, χρηµατοδότηση 
ΣΑΤΑ. Ορισµός προσωρινού αναδόχου. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την 
υπ’αριθµ 204/2020 ΑΟΕ εγκρίναµε την διενέργεια  της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης, για την ανάθεση κατασκευής του έργου: ««Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστηµάτων του 
∆ήµου Εορδαίας»  ,αριθµ µελ 9/2020, προϋπολογισµού 62.450,00 ευρώ,(χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ ), για το 
οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 62.450,00 Ευρώ µε ΦΠΑ στον ΚΑ 30.7331.0167 του προϋπολογισµού οικ έτους 
2020 του ∆ήµου Εορδαίας, επίσης εγκρίναµε την µελέτη , τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίσαµε τους όρους 
διακήρυξης, για την ανάθεση κατασκευής του ανωτέρω έργου, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή  και κατά το σύστηµα του αρ 125 του ν 4412/2016 ενώ 
συγκροτήθηκε και η Επιτροπή διενέργειας.  
Στη συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’αριθµ.  19878/24-9-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 
20PROC007367501.   
Στις 13-10-2020 διενεργήθηκε ο διαγωνισµός και η Επιτροπή συνέταξε το 1ο  πρακτικό διενέργειας  – 
αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  οικονοµικών προσφορών, το οποίο έχει ως εξής: 

« 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Για το έργο : «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας» 
Στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας συνηλθε την 13η Οκτωβρίου 2020 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 09.30 π.µ η επιτροπή διαγωνισµού που συστάθηκε σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 204/2020 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Εορδαίας για το παραπάνω έργο, αποτελούµενη από τους: 
α) Ιωάννη Τζιολα κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών , ως Πρόεδρος 
β) Ιωάννης Κωνσταντινιδης , κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως µέλος 
γ) Καλλιροη Μπογδανη, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ως µέλος 
Ο Σύνδεσµος Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ∆υτικής Μακεδονίας µε το υπ’αριθµ 46/31-08-
2020 έγγραφό του, πρότεινε τακτικό µέλος τον κ. ∆ιανελη Αλκιβιάδη Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε και 
αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Αποστολίδη Ιωάννη , Πολιτικό Μηχανικό Ε∆Ε. Ουδείς εκ των παραπάνω 
παρευρέθηκε ως εκπρόσωπος της των εργοληπτικών οργανώσεων. 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κήρυξε την έναρξη της παραλαβής προσφορών στις 09.30 π.µ και 
κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να προσκοµίσουν τον φάκελο της προσφοράς µε τα απαιτούµενα από την 
αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής τους.   
Στη συνέχεια οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς κατάθεσαν στην επιτροπή τους φακέλους προσφοράς 
τους , οι οποίοι αριθµήθηκαν µε την σειρά κατάθεσης και µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Η λήξη της παραλαβής κηρύχτηκε ώρα 10.00 από τον Πρόεδρο της επιτροπής 
διαγωνισµού , αφού προηγήθηκε προειδοποίηση για την λήξη δύο λεπτά νωρίτερα.  
Οι προσφορές που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού καταχωρήθηκαν κατά σειρά 
κατάθεσης στον παρακάτω πίνακα ( Πιν. 1): 
ΠΙΝ.1 – Προσφορές (κατά σειρά κατάθεσης) που κατατέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

α/α Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα Τάξη -Κατηγορία Εξουσιοδοτηµένος 
Εκπρόσωπος  

2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 1η- ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 

ΜΕΕΠ 14935 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΒΡΑΑΜ 

3 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ Α2- ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 

ΜΕΕΠ 23336 

∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της επιτροπής µετέβει στο γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ήµου ( παράρτηµα ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆/νσης Περιβάλλοντος) όπου είχαν κατατεθεί και πρωτοκολληθεί µέχρι την λήξη της 
προθεσµίας παραλαβής , οκτώ (8) προσφορές. 
Επίσης ο Πρόεδρος της επιτροπής – µέσω των υπαλλήλων του ∆ήµου Εορδαίας που βρίσκονται στο  
γραφείο πρωτοκόλλου επί του κτιρίου  Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας – επικοινώνησε µε το 
πρωτόκολλο του ∆ήµου ( κεντρική Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Εορδαίας επί της 25ης 
Μαρτίου 15) και έλαβε αρνητική απάντηση από την αρµόδια υπάλληλο , σχετικά µε την κατάθεση φακέλων 
οικονοµικών προσφορών για τον εν λόγο διαγωνισµό. 
Οι οκτώ προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Εορδαίας είναι οι παρακάτω:  

- Προσφορά της εταιρείας Π. METAL RECYCLE ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ µε αριθµ πρωτ. 21009/09-10-2020 ( 
ώρα κατάθεσης 10:57 , ηµεροµηνία 08-10-2020), µε αρµόδιο και νόµιµο εκπρόσωπο  ( κατά το 
αναγραφόµενο αντίστοιχο ΤΕΥ∆) τον Ιωάννη Παϊπουτλίδης (Α2-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ /ΜΕΕΠ 29590),(α/α:1) 

- Προσφορά της εταιρείας ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ µε αριθµ πρωτ. 21516/13-10-2020 ( ώρα 
κατάθεσης 9:37 , ηµεροµηνία 13-10-2020), µε αρµόδιο και νόµιµο εκπρόσωπο  ( κατά το 
αναγραφόµενο αντίστοιχο ΤΕΥ∆) τον Στέργιο Καραβελια  (24700/301-22-02-2018 -ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
/Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς),(α/α:4) 

- Προσφορά της εταιρείας ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ µε αριθµ πρωτ. 21517/13-10-2020 ( ώρα 
κατάθεσης 9:41 , ηµεροµηνία 08-10-2020), µε αρµόδιο και νόµιµο εκπρόσωπο  ( κατά το 
αναγραφόµενο αντίστοιχο ΤΕΥ∆) τον Στεργιο Αθανασιο  (Α2-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ /ΜΕΕΠ 30162),(α/α:5) 

- Προσφορά της εταιρείας ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ µε αριθµ πρωτ. 21522/13-10-2020 ( ώρα 
κατάθεσης 9:41 , ηµεροµηνία 13-10-2020), µε αρµόδιο και νόµιµο εκπρόσωπο  ( κατά το 
αναγραφόµενο αντίστοιχο ΤΕΥ∆) τον Αλέξανδρο Καρακούκα (1η-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ /ΜΕΕΠ 
26096),(α/α:6) 
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- Προσφορά της εταιρείας ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ µε αριθµ πρωτ. 21520/13-10-2020 ( ώρα 
κατάθεσης 9:47 , ηµεροµηνία 13-10-2020), µε αρµόδιο και νόµιµο εκπρόσωπο  ( κατά το 
αναγραφόµενο αντίστοιχο ΤΕΥ∆) τον Θεόδωρο Τσολακίδη (1η-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ /ΜΕΕΠ 12616),(α/α:7) 

- Προσφορά της εταιρείας ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ µε αριθµ πρωτ. 21530/13-10-2020 ( ώρα κατάθεσης 9:50 
, ηµεροµηνία 13-10-2020), µε αρµόδιο και νόµιµο εκπρόσωπο  ( κατά το αναγραφόµενο αντίστοιχο 
ΤΕΥ∆) τον Αστεριο Καρακώστα (1η-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ /ΜΕΕΠ 21450),(α/α:8) 

- Προσφορά της εταιρείας POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. µε αριθµ πρωτ. 21535/13-10-2020 ( ώρα 
κατάθεσης 9:56 , ηµεροµηνία 13-10-2020), µε αρµόδιο και νόµιµο εκπρόσωπο  ( κατά το 
αναγραφόµενο αντίστοιχο ΤΕΥ∆) τον Σωτήριο Βαντσιωτη (Α2-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ /ΜΕΕΠ 28628),(α/α:9) 

- Προσφορά της εταιρείας ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ µε αριθµ πρωτ. 21536/13-10-2020 ( ώρα κατάθεσης 
10:00 , ηµεροµηνία 13-10-2020), µε αρµόδιο και νόµιµο εκπρόσωπο  ( κατά το αναγραφόµενο 
αντίστοιχο ΤΕΥ∆) τον Παύλο Ιορδανιδη (13/61394/2444 -ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ / Μητρώα Περιφερειακής 
Ενότητας Κοζανης),(α/α:10) 

Για κάθε συµµετέχοντα στο διαγωνισµό , η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή των δικαιολογητικών 
συµµετοχής του αρ 24.2 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης του έργου, ως παρουσιάζονται στο παρακάτω 
πίνακα (ΠΙΝ.2):  
ΠΙΝ.2- ∆ικαιολογητικά συµµετοχής κατά το αρ 24.2 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης 

α/α Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα  Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)  

1 Π. METAL RECYCLE ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ υποβλήθηκε 

2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ υποβλήθηκε 

3 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ υποβλήθηκε 

4 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ υποβλήθηκε 

5 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ υποβλήθηκε 

6 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ υποβλήθηκε 

7 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ υποβλήθηκε 

8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ υποβλήθηκε 

9 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε υποβλήθηκε 

10 ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ υποβλήθηκε 

Μετά το πέρας της καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής , αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές 
προσφορές µε τη σειρά κατάθεσης , µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της επιτροπής 
διαγωνισµού και ανακοινώθηκαν το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόµενο. Στον 
παρακάτω πίνακα (ΠΙΝ.3) καταχωρήθηκαν οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές: 
ΠΙΝ. 3 – Προσφερόµενη ενιαία έκπτωση ανά σειρά κατάθεσης προσφορών 

α/α Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα  Προσφερόµενη ενιαία έκπτωση ανά 
υποβληθείσα οικονοµική προσφορά   

1 Π. METAL RECYCLE ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ 25,00% 

2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 33,00% 

3 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 59,00% 

4 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 60,00% 

5 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,00% 

6 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 52,00% 

7 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 46,00% 

8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 50,00% 

9 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 41,00% 
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10 ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 43,00% 

Όλες οι οικονοµικές προσφορές , καταχωρήθηκαν µετά από τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής 
αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις στα επιµέρους αριθµητικέ στοιχεία , 
στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας (ΠΙΝ.4), αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά.  
ΠΙΝ. 4 –Πίνακας προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας 

Σειρά 
Μειοδοσίας 

Σειρά 
κατάθεσης 

Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα  Προσφερόµενη ενιαία έκπτωση 
ανά υποβληθείσα οικονοµική 
προσφορά   

1 4 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 60,00% 

1 5 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,00% 

2 3 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 59,00% 

4 6 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 52,00% 

5 8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 50,00% 

6 7 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 46,00% 

7 10 ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 43,00% 

8 9 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 41,00% 

9 2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 33,00% 

10 1 Π. METAL RECYCLE ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ 25,00% 

Στη συνέχεια ξεκινώντας από τον πρώτα µειοδότη και ακλουθώντας τη σειρά µειοδοσίας , έγινε ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής του αρ 24.2 της αναλυτικής διακήρυξης όσον αφορά την ορθή συµπλήρωση και 
υποβολή τους . 
Μετά την ολοκλήρωση του ελεγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής , όπως αναφέρεται παραπάνω , η 
επιτροπή διαπίστωσε ότι ΟΛΕΣ οι προσφορές κρίνονται ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ 
Στον πίνακα που ακολουθει (ΠΙΝ.5) παρουσιάζονται οι προσφορές κρίνονται ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ 
 ΠΙΝ.5 Πίνακας παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας  

Σειρά 
Μειοδοσίας 

Σειρά 
κατάθεσης 

Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα  Προσφερόµενη ενιαία έκπτωση 
ανά υποβληθείσα οικονοµική 
προσφορά   

1 4 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 60,00% 

1 5 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,00% 

2 3 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 59,00% 

4 6 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 52,00% 

5 8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 50,00% 

6 7 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 46,00% 

7 10 ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 43,00% 

8 9 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 41,00% 

9 2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 33,00% 

10 1 Π. METAL RECYCLE ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ 25,00% 

Κατόπιν ολων των παραπάνω η επιτροπή διαπίστωσε ότι στην πρώτη θέση της µειοδοσίας βρίσκονται δύο 
(2) οικονοµικοί φορείς  (ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ και  ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) µε ισότιµες προσφορές ( 
προσφερόµενη έκπτωση 60%). 
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην διακήρυξη του παρόντα συνοπτικού διαγωνισµού –συγκεκριµένα άρθρο 
4 , παράγραφος  4.1.-«… Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή 
(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και 
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παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές…». Η Επιτροπή διαγωνισµού 
οµόφωνα εισηγείται την διενέργεια κλήρωσης –όπως προβλέπεται από την οικεία διακήρυξη – µεταξύ των 
δυο οικονοµικών φορέων (ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ και  ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) που προσέφεραν την 
µεγαλύτερη έκπτωση (60%) προκειµένου να αναδειχθεί προσωρινός µειοδότης µε την προσφερόµενη 
έκπτωση 60,00 %.....» 
Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του αρ 90 και του αρ 221α του ν 4412/2016 καθώς και του αρ 4 της διακήρυξης, 
η επιλογή προσωρινού αναδόχου από την αναθέτουσα αρχή θα γίνει ύστερα από κλήρωση που  θα 
διενεργηθεί ενώπιων της Επιτροπής διαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλλαν 
ισότιµες προσφορές , σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τηρουµένων των υγειονοµικών 
διατάξεων και των απαγορεύσεων για τον αριθµό των συµµετεχόντων λογω covid. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

     Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.      
                                    

Αριθµ. Απόφ. 232/2020 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν  
3. την υπ’ αριθµ. 345/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου   «έγκριση προϋπολογισµού έτους 2020»  και 
την υπ’αριθµ. 834/2976/13-1-2020 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο) 
4. την υπ’αριθµ 318/2019 Α∆Σ  περί έγκρισης του τεχνικού προγράµµατος έτους 2020 
5. την υπ’αριθµ 97/2020 Α∆Σ & την αριθµ. µελ. 9/2020 
6. το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 20REQ 007122713 & την υπ’αριθµ. 844/16381/2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης  µε Α∆ΑΜ 20REQ007217764 
7. το υπ’αριθµ 16664/18-8-2020 πρακτικό κλήρωσης 
8. το υπ΄αρίθµ 46/31-8-2020 έγγραφο του Συνδέσµου Πιστοποιηµένων Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
∆υτικής Μακεδονίας 
9. το υπ’αριθµ 15515/3-8-2020 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του σχέδιο της διακήρυξης 
10. την υπ’αριθµ 204/2020 ΑΟΕ 
11. την υπ’αριθµ.  19878/24-9-2020 διακήρυξη ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 20PROC007367501 
12. το υπ’αριθµ. 21605/13-10-2020 πρακτικό διενέργειας  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει το υπ’αριθµ. 21605/13-10-2020 πρακτικό διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών  &  
οικονοµικών προσφορών της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης του έργου: 
«Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Εορδαίας», αριθµ µελ. 9/2020 , προϋπολογισµού 
62.450,00 ευρώ, χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2.Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και πιο συγκεκριµένα 
ότι όλες οι προσφορές, οι οποίες εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα είναι παραδεκτές: 
ΠΙΝ.5 Πίνακας παραδεκτών προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας  

Σειρά 
Μειοδοσίας 

Σειρά 
κατάθεσης 

Επωνυµία Οικονοµικού Φορέα  Προσφερόµενη ενιαία έκπτωση 
ανά υποβληθείσα οικονοµική 
προσφορά   

1 4 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 60,00% 

1 5 ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 60,00% 

2 3 ∆ΙΑΝΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 59,00% 

4 6 ΚΑΡΑΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 52,00% 

5 8 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ 50,00% 

ΑΔΑ: 6ΓΘ7ΩΡ6-ΜΧΞ



6 7 ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 46,00% 

7 10 ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 43,00% 

8 9 POLIS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε 41,00% 

9 2 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 33,00% 

10 1 Π. METAL RECYCLE ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ 25,00% 

3. Η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου από την αναθέτουσα αρχή θα γίνει ύστερα από κλήρωση που  θα 
διενεργηθεί ενώπιων της Επιτροπής διαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλλαν 
ισότιµες προσφορές , σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τηρουµένων των υγειονοµικών 
διατάξεων και των απαγορεύσεων για τον αριθµό των συµµετεχόντων λογω covid. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 232/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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